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Abstract
Among the interdisciplinary studies of the Holy Quran, there are studies 
in which an attempt is made to recognize the linguistic layer of the Holy 
Quran with modern linguistic knowledge. One of the topics of Functional 
Linguistics is the theory of textual coherence which examines causes of 
coherence and coordination in the text. The present article has performed 
these studies on Surah Al-Hujurat using analytical-descriptive method. 
The research findings show that the tools that create textual coherence in 
this Surah are divided into three categories: lexical factor, grammatical 
factor and linking factor. The most important unifying factor in this surah 
is the lexical factor, among which, the word "Allah" with 27 times and 
the word "Messenger" with 5 repetitions has the main role in the surah. 
The results of this research include the development of linguistic methods 
in the knowledge of the appropriateness of Quranic verses, as well as re-
sponding to Orientalists' doubts about the inconsistency and multiplicity 
of the text of Quranic suras and also providing a method for finding the 
thematic axis of Quranic suras.
Keywords: "Surah Al-Hujurat"، "coherence"، "textual coherence,"، "lex-
ical coherence"
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چکیده 
از جمله مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، مطالعاتی است که در آن با دانش زبان شناسی 
نوین به بازشناســی الیه زبانی قرآن کریم پرداخته می شــود. یکی از مباحث زبان شناسی 
نقش گرا، نظریه انسجام متنی اســت. این نظریه عواملی که اجزاء تشکیل دهنده متن را به 
هم مرتبط می ســازد و سبب انســجام وهماهنگی آن می شود، بررسی می کند. مقاله حاضر 
به کاربســت این مطالعات بر سوره حجرات با اســتفاده از روش تحلیلی_توصیفی پرداخته 
است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابزارهای آفریننده انسجام متنی در این سوره به 
ســه دسته تقسیم می شوند: عامل واژگانی، عامل دستوری و عامل پیوندی. مهمترین عامل 
انسجام بخش در این ســوره، عامل واژگانی است، در این میان، واژه »اهلل« با 27 مرتبه و 
واژه »رســول« با 5 بار تکرار نقش اصلی را در سوره دارد. از نتایج این پژوهش می توان به 
توسعه روش های زبان شناسی در دانش تناسب آیات قرآن، همچنین پاسخ گویی به شبهات 
مستشرقان درباره ناسازگاری و چندالیگی متن سوره های قرآن و همچنین ارائه یک روش 

در یافتن محور موضوعی سوره های قرآن کریم اشاره کرد. 
واژگان کلیدی: ســوره شناسی، سوره حجرات، زبان شناســی نقش گرا، انسجام، انسجام 

متنی، انسجام واژگانی.
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1. مقدمه
یکی از زمینه های قرآن شناسی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، مطالعاتی است که 
به شناخت »متن« قرآن کریم می پردازد. این مطالعات که از گستره بسیاری نیز برخوردارند، 
هم در محافل علمی استشراقی و هم در محافل علمی مسلمانان مورد توجه بوده است. در 
این میان یکی از زمینه های پژوهشی بررسی درباره »انسجام« در متن قرآن کریم و سوره های 
آن اســت. درباره ضرورت انجام پژوهش هایی از این دست باید اشاره نمود که این نوع از 
پژوهش ها می توانند نتایج ارزنده ای را در شــناخت بهتر ما نسبت به قرآن کریم و از طرف 
دیگر زمینه پاســخ گویی نسبت به برخی از شــبهات چندالیگی متن قرآن ایجاد نمایند. از 
نقطه های آغازین در این پژوهش ها بهره گیری از مدل های مطالعه انســجام در زبان شناسی 
معاصر اســت. انسجام به مناسبات معنایی اشاره دارد که به کالم وحدت می بخشد و آن را 
به مثابه یک متن، از مجموعه جمالت جداگانه و نامربوط جدا می ســازد. )مهاجر و نبوی، 
1376: 63( در بین مکاتب مختلف زبان شناسی، مکتب زبان شناسی نقش گرا بیشترین بررسی 
را در حوزه متن و انسجام ارائه داده است. یکی از مدل های مطالعه انسجام در زبان شناسی 
معاصر مدل مایکل هلیدی و رقیه حســن1 اســت. از نگاه این دو، مفهوم انسجام، مفهومي 
معنایي اســت و به روابط معنایي که میان عناصر یک متن وجود دارد، اشــاره مي کند و به 
واســطه ي عمل آن ها، درك برخي از عناصر متن امکان پذیر مي گردد؛ یک عنصر، عنصري 
دیگــر را پیش انگاري مي کند؛ به این معنا که عنصر دوم را نمي توان بدون عنصر اول درك 
کــرد و در نتیجه، این روابط میان عناصر متن، به کالم وحدت و یکپارچگي مي بخشــند. 

)قوامی و آذرنوا، 1392(
مقاله پیش رو با اســتفاده از روش توصیفی- تحلیلی به کاربست مدل مطالعه انسجام در 
سوره حجرات می پردازد و در پی جواب به سوال های ذیل است: 1. ابزارها و عوامل انسجام 
متنی در سوره حجرات کدام است؟ 2. کدام یک از عوامل انسجام متنی در سوره حجرات 

نقش پررنگ تری دارد؟ 
بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه درباره انسجام در سوره های قرآن، پژوهش هایی  
انجام شــده است که به برخی از آن ها در ادامه اشاره خواهد شد، اما درباره بررسی انسجام 

در سوره حجرات پژوهش مستقلی در دست نیست. 
- بررسی عوامل انسجام متنی در قرآن: سوره یوسف، مجید فصیحی هرندی کارشناسی 

ارشد. )1380(
- مطالعه مفهوم انسجام زبانی در قرآن کریم، پایان نامه ارشد از شکوه آذر نژاد )1385( در 

1(  Michael Halliday زاده 13 آوریل 1925 )زبان شناس بریتانیایی و توسعه دهنده دستور زبان نقش گرای نظام مند است.( و 
Ruqaiya Hasan )در سال 1931 در هند متولد شد و در زمینه های هنر کالمی، فرهنگ، متن و بافت، واژگان دستوری و تنوع 

معنایی فعالیت کرده است.(، برگرفته از سایت ویکی پدیا، تاریخ 1395/9/26.
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این پایان نامه عوامل انسجام متنی در 21 سوره از جزء سی ام قرآن را بررسی کرده است.
- بررسی روابط انسجامی و پیوستگی در قرآن کریم: بررسی موردی سوره های محمد)ص(، 

حدید و احقاف، پایان نامه ارشد از فاطمه موموندی )1392(
- انســجام متنی و رابطه ی بینامتنی در قرآن و نامه امام علی )ع( به مالک اشتر، پایان نامه 

ارشد از محمود درخشنده )1393(
- مقایسه تطبیقی عوامل انسجام متنی در سور مکی و مدنی )نمونه مورد بررسی: سوره های 

نور، اسراء، احزاب، قصص( پایان نامه ارشد از زهرا قاسم پور گنجه لو )1396(
- بررسی عوامل انسجام متنی در سوره مبارکه انعام، پایان نامه ارشد از معصومه قربانپور )1397(
مقاله پس از معرفی سوره حجرات، به کاربست مدل مطالعه انسجام مایکل هلیدی و رقیه 

حسن بر سوره پرداخته است. 

1. 2. معرفی سوره حجرات 
ُحَجرات، نام چهل و نهمین سوره از سوره های قرآن کریم است و دارای 2 واحد موضوعی 
)رکوع( است؛ رکوع اول آیات 1تا10 و رکوع دوم شامل آیات11تا18. )برای تفصیل مطلب 
نک: لســانی فشارکی و مرادی زنجانی، 1393: 88-101(. نام سوره از آیه چهارم این سوره 
گرفته شده است. در ترتیب مصحف جاودانه، در جزء 26 قرآن کریم و میان دو سورۀ »فتح« 
و »ق« جای گرفته، و در ترتیب نزول به روایت مشهور یکصد و ششمین سوره است و پس 
از »مجادله« و پیش از »تحریم« نازل شده است. )زرکشی، 1391: 194/1؛ فیروزآبادی، 1383: 
99/1( این سوره از سوره های مخاطبات قرآن کریم است. ده سوره قرآن مخاطبات محسوب 
می شوند؛ پنج مورد خطاب به رسول اکرم )ص( است: )احزاب، طالق، تحریم، مزمل، مدثر( 
و پنج مورد نیز خطاب به امت  ها و انسان هاســت: )نســاء، مائده، حج، حجرات، ممتحنه(. 
این ســوره از سوره های مدنی قرآن کریم است. درباره محتوای این سوره باید گفت که آیه 
اُُخوت، آیه نبأ و آیه غیبت از آیات مشهور این سوره است. به بیان المیزان،  ایـــن ســـوره 
مـشـتـمل بر مسائلی از احکام دین است؛ احکامی که با آن سعادت زندگی فردی انـسـان 
تـکـمـیـل مـی شـود و نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر می گردد. بعضی از آن مسائل 
ادب جمیلی است که باید بین بنده و خدای سبحان رعایت شود، و پاره ای آدابی است کـه 
بـنـدگان خدا باید در مورد رسول خدا )ص( رعایت کنند که در پـنـج آیـه اول سوره آمده 
است. بعضی دیگر آن، احکام مربوط به مسائلی است که مردم در بـرخـورد با یکدیگر در 
مجتمع زندگی خود باید آن را رعایت کنند. قسمتی دیگر مربوط بـه بـرتـری هـایـی اسـت 
کـــه بـعـضـی افـراد بـر بـعـض دیـگـر دارنـد، و تـفـاضـل و برتری افراد از اهم اموری 
است که جامعه مدنی انسان با آن منتظم می شود و انـســـان را بـــه سـوی زندگی توام با 
سعادت و عیش پاك و گوارا هدایت می کند و با آن بـیـن دیـن حق و باطل فرق می گذارد 
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و می فهمد کدام دین حق است، و کدام از سنن اجتماعی قـومـی است. و در آخر، سوره را 
با اشاره به حقیقت ایمان و اسالم ختم نموده، بر بشریت منت می گذارد که نور ایمان را به 

او افاضه فرموده است. )طباطبایی، 1381: 455/18(

2. گونه ها و عوامل انسجام واژگانی در سوره حجرات  
انسجام واژگانی را حضور واژه های مشابه و مرتبط به وجود می آورد. موضوع هر گفته و 
نوشــته این امر را تأمین می کند، برای مثال متکلمی که از آب و هوا حرف می زند، به ناچار 
از کلماتی مانند هوا، هوای گرم، هوای سرد، رطوبت، ابری، آفتابی و ... استفاده خواهد کرد. 
صرف حضور این واژه ها در متن، انســجامی را به وجود می آورد که مخاطب را در فضای 

اطالعاتی خاصی قرار می دهد. )صلح جو، 1377: 24(
انسجام واژگانی متن در دو سطح بررسی می شود؛ در سطح جمله: یعنی واژگانی را که در 
یک جمله با هم ارتباط معنایی دارند بررسی می کند. درسطح متن: در این بخش واژگانی که 
در بین جهات مختلف در سرتا سر متن با هم رابطه مفهومی دارند، تحلیل می شوند. بررسی 

روابط واژگان در این دو سطح انسجام متن را نشان می دهد. )عالوی، 2011: 1(
انسجام واژگانی به تکرار و با هم آیی تقسیم می شود. تکرار یعنی به کار گیری متعدد برخی 
از عناصر جمله و متن که باعث به وجود آمدن شبکه ای از روابط بین عناصر متن می شود که 
در نتیجه انسجام  متن را در پی دارد. همچنین تکرار کلمات مهم و کلیدی در متن می تواند 

مضمون اصلی متن را بارزتر و فهم آن را آسان تر و سریع تر کند. ) محمد، 2009: 105(
تکرار خود به تکرار لفظی و معنایی تقســیم می شود: تکرار لفظی یعنی تکرار یک واژه در 
متن که به دو دســته تقسیم می شود: تکرار تام و تکرار جزئی. تکرار تام به معنای تکرار واژه 
در متن بدون هیچ گونه تغییری. )عبدالمجید، 1998: 80( و تکرار جزئی: گاهی ریشه بعضی از 
واژگان یکی است و واژه با اندکی تغییر در صیغه تکرار می شود، تکرار به این صورت تکرار 
جزئی نامیده می شود. )عبد المجید، 1998: 82( در سوره حجرات نیز واژگانی که از یک ریشه 
مشتق شده اند و در عین حال در صیغه های مختلفی به کار رفته اند وجود دارد، و تکرار معنایی؛ 
عبارت است از تکرار معنی با واژگان متفاوت و نه یکسان. این نوع از تکرار انواع مختلفی دارد 

که شامل: شمول معنایی، ترادف و تضمین است. )عبد المجید، 1998: 80(
2. 1. تکرار به مثابه عامل انسجام ساز 

2. 1. 1. تکرار لفظی؛ عامل انسجام واژگانی
2. 1. 1. 1. تکرار لفظی تام 

به معنی به کارگیری متعدد برخی از عناصر جمله و متن اســت. تکرار ســبب به وجود 
آمدن شبکه ای از روابط بین عناصر متن می شود که انسجام متن را به دنبال خواهد داشت. با 
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توجه به اشتقاقی بودن زبان عربی و وجود باب های مزید و قالب هایی متعدد همچون اسم 
فاعل اســم مفعول اسم مکان و زمان و اسم آلت این گونه عامل انسجامی در متن های عربی 

بسامدی باال دارد. 
یکی از عوامل واژگانی که نقش مهمی در ســوره حجرات دارد، تکرار است. در بررسی 
این عامل حروف ربط و ضمایر خودداری شــده و فقط واژگانی که نقش محتوایی خاصی 

در سوره دارند بررسی شده اند. 

جدول 1: کلمات تکراری و بسامد هر یک از آن ها در آیات سوره حجرات

تعداد تکرارواژهتعداد تکرارواژهتعداد تکرارواژه

3ایمان2اتقوا27اهلل

2فسوق3مومنون6آمنوا

2ظن3علیم5رسول

3رحیم2اصلحوا2مومنون

2ارض2سماوات 2یعلم

با دقت در جدول باال، متوجه می شویم واژگان تکراری در سوره حجرات به دو صورت 
اســمی و فعلی آمده است؛ تکرار در این سوره نقش پررنگی در انسجام دارد. برخی از این 
لغات تنها در یک آیه تکرار شــده است و برخی در آیات متعدد به کار رفته است و همین 
باعث شده است ارتباط خاصی بین آیات به وجود آید. واژه »اهلل« با 27 مرتبه  و واژه »ایمان« 
با 6 و »رســول« با 5 بار تکرار نقش اصلی را در ســوره دارد. در این ســوره بیشتر کلمات 
محوری تکرار شــده اند که با محتوای کلی سوره: منع از تندروی و پیشی گرفتن از خدا و 
پیامبر، شــئون و عظمت رهبری، علم خدا و احاطه علمی ارتباط دارد. تکرار کلمات اتقوا، 
علیم، رسول و... موضوع اصلی سوره را تایید می کند و سرتاسر سوره آیات را به همدیگر 
پیوند می دهد و منسجم می کند. تکرار کلمات باعث می شود درك معنی برای مخاطب آسان 
شــود زیرا وقتی کلمات در آیات تکرار شــود مخاطب چندین مرتبه با این کلمات روبرو 
می شــود و بنابراین هرزمان واژه تکراری را می خواند آیات قبل که این واژه ها را دارا بودند 

برایش تداعی می شود.

2. 1. 1. 2. تکرار لفظی جزیی
گاهی ریشــه بعضی از واژگان یکی است و واژه با اندکی تغییر در صیغه تکرار می شود، 
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تکرار به این صورت تکرار جزیی نامیده می شود. )عبدالمجید، 1998: 82( در سوره حجرات 
نیز واژه هایی هستند که از یک ریشه مشتق شده اند و به صورت های مختلفی به کار رفته اند. 

در ادامه این نوع تکرار در سوره بررسی شده است:

جدول 2: تکرار جزیی در سوره حجرات

صورت های تکرارتعداد صورت هاواژه

صوت، اصواتکم، اصواتهم3صوت

اعمالکم، اعمالِکم، تعملون3عمل

اقسطوا، مقسطین2قسط

قلوبَهم، قلوبکم2قلب

للتقوی، اتقاکم2تقوی

کره، کرهتموه2کره

اسلموا، اسالمکم، اسلمنا3اسالم

انفسکم، انفسهم2نفس

آمنا، تومنوا2آمن

صادقین، صادقون2صدق

اقتتلوا، فقاتلوا2قتل

اخوه، اخویکم، اخیه3اخ

رحیم، رحیم، رحیم، ترحمون4رحم

للتقوی، اتقاکم2تقوی

فاسق، فسوق، فسوق3فسق

اعلموا، اتعلمون، یعلم، علیم4علم

تطیعوا، یطیعکم2اطاع

یمنون، تمنوا، یمن3منَّ

مغفره، غفور، غفور3َغَفَر

بغت، تبغی2بغی

حبب، یحب2حب

یتب، تواب2تاب

واژه های تکراری در این بخش نیز مانند تکرار تام به دو صورت اســمی و فعلی به کار 
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رفته اســت. این نوع تکرار مخاطب را در فهم متن کمک می کند و باعث می شود تا با متن 
راحت تر انس بگیرد؛ زیرا در آیات قبل به صورت های گوناگونی با واژه ها آشنا شده است و 
برایش تکرار می شود این نوع تکرار نسبت به تکرار تام ذهن خواننده را فعال تر می کند چون 
که در تکرار تام کلمه عینا تکرار می شود، اما در تکرار جزیی کلمه به صورت های گوناگون 
می آید و در این صورت واژه تکرار قبلی سریعا به ذهن خواننده خطور نمی کند، بلکه باید 
تفکر و تامل کند؛ زیرا ساختمان واژه ها تغییر یافته است. بنابراین ذهن باید فعال تر باشد تا 
تغییرات به وجود آمده را کشف کند و واژه قبل را به خاطر آورد لذا این امر باعث انسجام 

و پیوستگی بین آیات می شود.

2. 1. 2. تکرار معنایی، عامل انسجام واژگانی 
تکرار معنایی؛ عبارت است از تکرار معنی با واژگان متفاوت و نه یکسان. این نوع از تکرار 
انواع مختلفی دارد که شــامل: شمول معنایی، ترادف و تضمین است. )عبد المجید، 1998: 
80( شــمول معنایی: یعنی مفهوم یک واژه مفاهیم چند واژه دیگر را شــامل شود. )پالمر، 
1374: 132( یا به عبارت دیگر اسمی که مبنای مشترکی را در بین چندین اسم حمل کند، 
مثال کلمه انســان شامل مرد، زن، دختر، بچه و شــخص می شود. )عبدالمجید، 1998: 83( 
ُموا﴾ )حجرات:1( که شامل ﴿ال تَْرفَُعوا أَْصَواتَُکْم﴾  شمول معنایی در سوره حجرات: ﴿التَُقِدّ
)حجرات:2(  و ﴿َوال تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل﴾ )حجرات:3( کفر و فسوق و عصیان، صلح. عدل و 
قسط، ظن، تمسخر، تجسس و غیبت، ناس، ذکر و انثی شعوب و قبائل، سماوات و ارض. 

2. 2. باهم آیی 
یکی از مهم ترین ابزار انسجام متن در سطح واژگانی، پدیده باهم آیی است. این اصطالح را 
اولین بار زبان شناس انگلیسی، فرث J. R.Firth(( در سال 1957م به کار برد. او زبان شناسان 
را متوجه اهمیت بررســی های واژگانی کرد چرا که بعضی از واژه ها به خاطر همنشــینی با 
واژه های مختلف تغییر معنا می دهد. )برکاوی، 1991: 71( باهم آیی یعنی همنشینی واژگانی 
که ارتباط قوی بین آن ها، آن ها را به ترکیب شــدن باهم ســوق می دهد، مانند ارتباطی که 
بین واژه نوشیدن با آب وجود دارد. گاهی ارتباط بین دو واژه به اندازه ای قوی است که به 
محض شنیدن یک واژه، واژه دیگر در ذهن تداعی می شود و انتظار می رود همراه آن به کار 
رود، این ارتباط قوی، نقش بسزایی در انسجام و پیوستگی متن دارد. روابط مفهومی کلمات 

باهم آیند، که از عوامل انسجام متن است به چند دسته تقسیم می شود:
تضاد: گاهی ارتباط قوی بین دو کلمه متضاد سبب با هم به کار گرفتن آن ها می شود؛ چرا 
که بعضی مواقع ارتباط بین آن دو به گونه ای ست که با شنیدن یکی از آن ها دیگری به ذهن 

خطور می کند، همانند ارتباطی که بین دو کلمه باال و پایین، تاریک و روشن وجود دارد.
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جدول 3: تضاد در سوره حجرات
فاصلحوااقتتلوا

کرهتموهحبب

خیراثم 

کرهزینه 

مقسطینظالمون

عصیان تقوا 

تخرجتفیء 

یطیعتبغی

تحبطواتجهروا

فسقتقوا 

کفرایمان 

یغضونترفعوا

اُنثیَذَکر

همان طور که در جدول باال مالحظه می کنید تضاد در سوره حجرات هم به صورت فعل 
و هم به صورت اسم آمده است.

تضاد بین افعال: که در این نوع، دو واژه متضاد فعل هستند: در سوره حجرات آیه های زیر 
بیانگر این نوع تضاد هستند:

َِّذیَن آَمنُوا ال تَْرفَُعوا أَْصَواتَُکْم فَْوَق َصْوِت النَّبِِیّ َوال تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َکَجْهِر بَْعِضُکْم  ﴿یَا أَیَُّها ال
ِ﴾ تضاد میان  وَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَّ َِّذیَن یَُغضُّ لِبَْعٍض أَْن تَْحبََط أَْعَمالُُکْم َوأَنْتُْم ال تَْشُعُروَن إِنَّ ال

دو کلمه ترفعوا و یغضون که به معنای باال بردن و پایین آوردن است.
تضاد بین اســماء: هرگاه دو کلمه متضاد اسم باشند، این نوع تضاد هم در سوره حجرات 

وجود دارد:
َّا َخَلْقنَاُکْم ِمْن َذَکٍر َوأُنْثَی﴾ تضاد بین َذَکَر و انثی به معنای مرد و زن است.  ﴿یَا أَیَُّها النَّاُس إِن

َ َحبََّب إِلَْیُکُم اإلیَماَن  ِ لَْو یُِطیُعُکْم فِی َکثِیٍر ِمَن األْمِر لََعنِتُّْم َولَِکنَّ اللَّ ﴿َواْعَلُموا أَنَّ فِیُکْم َرُسوَل اللَّ
اِشُدوَن﴾ تضاد بین کفر و  َه إِلَْیُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصیَاَن أُولَئَِک ُهُم الرَّ َوَزیَّنَُه فِی قُُلوبُِکْم َوَکرَّ

ایمان که هر دو اسم هستند.
مراعات النظیر: یعنی آوردن کلماتی در سخن که از نظر معنا با هم تناسب دارند، نه از نظر 
تضاد. )خطیب قزوینی، 2003: 260( مراعات النظیر آوردن واژه هایی از یک دسته است که 
با هم هماهنگی دارند. این هماهنگی می تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان و یا همراهی 
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باشد. مراعات النظیر سبب تداعی معانی می شود و نقش مهمی درانسجام متن دارد؛ چرا که 
در آن مجموعه ای از کلمات استفاده می شود که با یکدیگر هماهنگی و ارتباط معنایی خاصی 
دارند. در ســوره حجرات نیز در آیاتی چند بین برخی از واژگان این رابطه وجود دارد که 
باعث شده بین واژگان آیه ارتباط معنایی قوی ای به وجود آید و نقش مهمی در انسجام متنی 

در سوره ایفا کند، در ادامه آیاتی که این ویژگی را دارند آمده است: 

صوت – قول – اصوات – ینادونک 

کفر – فسوق – عصیان

فضل – نعمه 

عدل – اقسطوا – مقسطین 

اخوه – اخویکم – اخیه – نساء

یسخر –تلمزوا – تنابزوا

ظن – تجسسوا –یغتب

شعوب – قبائل – طائفه 

سماوات – ارض 

باهم آیی دســتوری: بدین معناست که دو یا چند واژه که ارتباط خاصی از نظر معنایی یا 
از نظر ســاختاری با هم دارند، در ترکیب های مختلف دستوری در کنارهم قرار گیرند. این 
باهم آیی به چهار صورت به کار رفته اســت: فعل و فاعــل، فاعل و مفعول به، موصوف و 

صفت، فعل و حرف جر. در ادامه این چهار نوع در سوره حجرات بررسی شده است:
فعل و فاعل: بین فعل و فاعل رابطه ی خاصی برقرار است و همنشینی آن دو برای خواننده 

آشناست.
ال تقدموا – الترفعوا – فتبینوا – واعلموا – اصلحوا – قاتلوا – اقسطوا – یا ایها الذین آمنوا 

الیسخر – ال تلمزوا – التنابزوا
اجتنبوا – التجسسوا –الیغتب

لتعارفوا یا ایها الناس 

یعلم اهلل

فعل و مفعول به: بین فعل و مفعول فیه رابطه معنایی نزدیکی وجود دارد.
واتقوا الل - واقســطوا ان الل یحب المقسطین - ان اکرمکم عندالل اتقاکم - اجتنبوا کثیرا من 

الظن ان بعض الظن اثم 
موصوف و صفت: گاهی برخی از واژگان تنها با واژه خاصی وصف می شوند و همچنین 
گاهی برخی از صفات تنها با واگان خاصی به کار می روند و تنها به آن ها اختصاص دارند 
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همچنین صفاتی یافت می شــود که با واژگان متعدد به کار می رود، اما همراهی آنان با یک 
واژه بسامد بیشتری نسبت به واژگان دیگر، برخوردار است:

ان الل سمیع علیم - اجرعظیم - والل غفور رحیم - والل علیم حکیم - ان الل تواب رحیم - ان 
الل علیم خبیر - ان الل غفور رحیم - والل بکل شی علیم - والل بصیر بما تعملون 

فعــل و حرف جر: در زبان عربی بعضــی از افعال با حروف معین به کار می روند و بیان 
فعل مستلزم بیان حرف مخصوص به آن است؛ همانند فعل حصل که با حرف علی به کار 
می رود و نیز همانند تکّون با حرف من و فعل مال با حرف الی و ... . )عکاشه، 1390: 203( 

در سوره حجرات نیز افعالی وجود دارد که با حرف خاصی به کار رفته اند:
تجهروا له -  کره الیکم - لتعارفوا 

3. گونه ها و عوامل انسجام دستوری در سوره حجرات 
انسجام دستوری خود شامل سه عامل جایگزینی، ارجاع و حذف است.

3. 1. جایگزینی 
جایگزینی به این معناســت که یک واژه با یک عبارت را جایگزین واژه و عبارتی دیگر 
کنیم. در ســوره حجــرات واژگانی وجود دارد که جایگزین واژگانی دیگر شــده اند و در 
انســجام متنی موثر هستند؛ زیرا مدلول دو واژه یکی است و تنها لفظ دال بر آن تغییر یافته 
است؛ بنابراین عامل جایگزینی را می توان از انواع تکرار معنایی به شمار آورد. در ادامه عامل 

جایگزینی در سوره حجرات بیان شده است.

3. 2. ارجاع:
 هلیدی و رقیه حســن در اختالف بین جایگزینی و ارجاع گفته اند: جایگزینی رابطه ای 
ست که بین عناصر زبانی یعنی بین واژگان و عبارات وجود دارد، اما ارجاع رابطه ای است 
بین معانی، پس جایگزینی رابطه ای است در سطح واژگانی نحوی؛ اما ارجاع رابطه ای است 

در سطح معنایی. )محمد، 2009: 113(
گاهی تعبیر و تفسیر برخی واژگان در متن نیازمند تعبیر و تفسیر واژگانی دیگر در همان 
متن است و برای فهم آن باید باید به سراغ مراجع آن ها برویم. )احمدی و استواری، 1390: 
12( واژگانــی که در درون متن به آن ها ارجاع داده می شــود به خودی خود معنای کاملی 
ندارنــد و برای مشــخص کردن معنای دقیق آن ها باید به واژگانــی که به آ ن ها ارجاع داده 

شده اند رجوع کرد.
ارجاع در متن با ضمیر، اســم اشاره، اسم موصول صورت می گیرد و به دو صورت پیش 
مرجع و پس مرجع است. در ارجاع پیش مرجع، واژه مرجع  دار )ضمیر، اسم اشاره و اسم 
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موصــول( قبل از مرجع خود قرار می گیــرد و در پس مرجع، واژه مرجع دار پس از مرجع 
خود واقع می شود. ارجاع از شایع ترین ابزار انسجام متن در زبان عربی به شمار می رود و با 
برقراری رابطه بین کلمات و جمالت مختلف نقش بسزایی را در انسجام متنی ایفا می کند. 

)الزناد، 1993: 119(

جدول4: نمونه هایی از ارجاع در سوره حجرات

تعداد ارجاع، شماره آیهنوع ضمیرضمیر ارجاع داده شده واژه مرجع ، شماره آیه

واو -التقدمواالذین آمنوا  ، آیه 1

واو -واتقوا 

بارز) مخاطب(

بارز )مخاطب(

آیه 1

آیه 1

آیه 1بارزه اهلل آیه 1

واو - الترفعوا الذین آمنوا  آیه 2

کم - اصواتکم

واو - التجهروا 

کم - بعضکم

کم - اعمالکم

انتم 

انتم - تشعرون

بارز مخاطب 

بارز مخاطب

بارز مخاطب

بارز مخاطب

بارز مخاطب

ظاهری

مستتر

 آیه2

آیه 2

آیه 2

آیه 2

آیه 2

آیه 2

آیه2

آیه 2بارزه - لهنبی آیه2

هم - یغضون الذین...آیه3

هم - اصواتهم 

الذین )اسم موصول(

اولئک)اسم موصول(

هم - قلوبهم 

هم - لهم 

مستتر

بارز غائب

اسم موصول

اسم موصول

بارز غائب

بارز غائب

آیه3

آیه3

آیه 3

آیه 3

آیه3

آیه 3

هم - ینادون الذین آیه4

هم - اکثرهم

هم- یعقلون

هم - انهم

واو - صبروا 

هم - الیهم

هم - لهم

مستتر

بارز

مستتر

بارز

بارز

بارز

بارز

آیه4

آیه4

آیه4

آیه5

آیه5

آیه5

آیه5
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ک - ینادونک )البته التفات رسول اهلل آیه3

روی داده است(

تخرج

بارز

انَت مستتر

آیه 4

آیه5

کم - جائکمالذین آمنوا آیه6

واو - فتبینوا

واو - تصیبوا 

واو - تصبحوا

تم - فعلتم

واو - اعلموا

کم - فیکم 

کم - یطیعکم

تم - لعنتم 

کم - الیکم 

کم - قلوبکم 

کم - الیکم

اولئک اسم موصول

هم 

واو- قاتلوا 

واو- اصلحوا )2 بار(

واو - اقسطوا 

واو- فاصلحوا

کم - اخویکم 

واو - اتقوا اهلل 

کم - لعلکم 

ترحمون 

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

آیه6

آیه6

آیه6

آیه6

آیه 6

آیه6

آیه 7

آیه7

آیه7

آیه7

آیه7

آیه7

آیه7

آیه7

آیه9

آیه9

آیه9

آیه10

آیه10

آیه10

آیه10

آیه10

آیه7بارز هو- یطیعرسول اهلل آیه 7

هو - حبباهلل آیه7

هو- کره

مستتر

مستتر

آیه 7

آیه7

آیه7ه - زینهایمان آیه7

حبب الیکم االیمان و... فضل و نعمه آیه8

)رابطه معنایی دارد(
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طا ئفتان من المومنین 

آیه9

واو - اقتتلوا 
هما - بینهما 2 بار

هما - احداهما

هو - بََغت

هو - تبغی 

هو- تفیء

هو- فاءت 

بارز

بارز

بارز

مستتر

مستتر

مستر

مستتر

آیه9

آیه9

آیه9

آیه9

آیه9

آیه9

آیه9

یا ایها الذین آمنوا 

آیه11

الیسخر ضمیر مستتر

تلمزوا 

کم - انفسکم 

تنابزوا

آیه 11

آیه11

آیه11

آیه11

یکونواقوم آیه11

هم - منهم 

آیه11

آیه11

یکننساء آیه11

منهن 

آیه11

آیه11

آیه11لم یتبمن آیه11

آیه11هم اولئک آیه 11

یا ایها الذین آمنوا 

آیه12

 اجتنبوا 

ال تجسسوا 

ال یغتب 

کم - بعضکم 

انت - یحب 

کم - احدکم 

انتم - کرهتموه

واو - اتقوا 

مستتر

مستتر

آیه12

آیه12

آیه12

آیه12

آیه12

آیه12

آیه12

آیه12

یاکل احدکم آیه12

اخیه 

آیه12

آیه12

آیه12ه - کرهتموهیاکل آیه 12

کم - خلقناکمیا ایها الناس آیه 13

کم - جعلناکم 

آیه13

آیه13

واو - تعارفوا 

کم - اکرمکم 

کم - اتقاکم

بارز

بارز

بارز

آیه13

آیه13

آیه13
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هی – قالت اعراب آیه14
نا- آمنا 
تومنوا 
قولوا 

اسلمنا 
کم – قلوبکم 

تطیعوا 
یلتکم 

کم – اعمالکم
اتعلمون آیه 16

دینکم 
یمنون

اسلموا 
تمنوا 

کم – اسالمکم 
کم  -علیکم 
کم – هداکم
تم -کنتم 

مستتر
بارز

آیه14
آیه14
آیه14
آیه14
آیه14
آیه14
آیه14
آیه14
آیه14
آیه16
آیه16
آیه17
آیه17
آیه17
آیه17
آیه17
آیه17
آیه17

آیه14ه – رسوله اهلل آیه 14 

 آمنوامومنون آیه15
یرتابوا

جاهدوا 
اموالهم 
انفسهم 

ُهم

آیه15
آیه15
آیه15
آیه15
آیه15
آیه15

آیه15ه – رسوله اهلل آیه15

آیه17ی – علیَّقل آیه 17 

3. 3. حذف
عامل انســجامی حذف به معنی حذف یک واژه یا چنــد واژه از یک جمله در قیاس با 
جمالت پیشــین آن اســت. گاهی برخی واژگان، عبارات و جمالت در متن برای ایجاز و 
پرهیز از تکرار حذف می شــوند. وجود قرینه در حذف امری ضروری است تا از پیچیدگی 

و سردرگمی در متن جلوگیری کند.
حذف به دو دلیل سبب انسجام متنی  می شود: الف( تکرار، عنصر محذوف غالبا مشتق از 
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ماده عنصر مذکور و با معنا و یا متعلقات آن اســت؛ لذا اگرعنصر محذوف در جمله آورده 
شود با نام تکرار شناخته می شود. ب( ارجاع، حذف عنصری از متن بیشتر با توجه به وجود 
قرینه در متن رخ می دهد، لذا شــناخت عنصر محذوف نیازمند رجوع به قرینه است، پس 
قرینه مرجعی برای محذوف قرار می گیرد که ممکن اســت قبل و یا بعد از محذوف باشد. 

)فقی، 2000: 229(

جدول 5: حذف در سوره حجرات
عبارت همراه محذوفعبارت حذف شده عبارت به کار رفته در سوره

ِ َوَرُسولِِه ُموا بَیَْن یََدِی اهللَّ ُموا )1 بار(ال ُتَقِدّ ِ َو التقدموا َرُسولِِهال ُتَقِدّ ُموا بَیَْن یََدِی اهللَّ ال ُتَقِدّ

4. گونه ها و عوامل انسجام پیوندی در سوره حجرات
منظور از انسجام پیوندی، وجود ارتباط معنایی و منطقی بین جمالت یک متن است. انسجام 
پیوندی به چهار نوع ارتباط اضافی، سببی، تقابلی و زمانی تقسیم شده است. )لطفی پور ساعدی، 
1385: 114( ارتباط اضافی وقتی رخ می دهد که جمله ای مطلبی را به محتوای جمله قبل اضافه 
کند. این جمله های اضافی می تواند جنبه توضیحی، تمثیلی و مقایســه ای داشته باشد. ارتباط 
سببی وقتی رخ می دهد که رویداد فعل یک جمله با رویداد دیگر جمله ها ارتباط سببی و علی 
داشته باشد، این ارتباط شامل روابط علت، نتیجه، هدف و شرط است. ارتباط تقابلی وقتی رخ 
می دهد که محتوای یک جمله برخالف انتظاراتی باشد که جمله ما قبل آن نسبت به موقعیت 
متکلم و مخاطب به وجود آورد. ارتباط زمانی هنگامی رخ می دهد که نوعی توالی زمانی میان 

رویدادهای آن دو جمله برقرار باشد. )یارمحمدی، 1383: 599(
پرداختن به این مولفه انســجامی در سوره حجرات مجال وســیعی می طلبد اما بررسی 
شــاخص های زبانی ما را به این نتایج می رســاند ارتباط اضافی: این نــوع از ارتباط با دو 
حرف واو و فاء عطف، صورت گرفته اســت. حرف واو 40 مرتبه و حرف فاء 8 مرتبه در 
ســوره تکرار شده است. کثرت استعمال این حروف عطف در سوره، انسجام متنی خاصی 
را ایجاد کرده اســت؛ زیرا این حروف عطف جمعاً 48 مرتبه در سوره به کار رفته اند و هر 
حرف عطفی دو واژه یا دو عبارت و یا دو جمله را به هم متصل ســاخته اســت که در کل 
ســبب مرتبط ساختن 96 واژه یا عبارت و یا جمله شده اند. فاء عطف:  فَتَبَیَّنُوا -  فَتُْصبُِحوا 

-  فََأْصلُِحوا  - فَِإْن  - فََقاتُِلوا-  فَِإْن   - فََأْصلُِحوا   - فََکِرْهتُُموُه
ارتباط زمانی: اگر ثم در آیه 15 را جزو ارتباط زمانی بدانیم 1 مرتبه در سوره حجرات به 
ِ َوَرُسولِِه ثُمَّ لَْم یَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم  َِّذیَن آَمنُوا بِاللَّ ََّما الُْمْؤِمنُوَن ال کار رفته است: ﴿إِن

﴾ِ فِی َسبِیِل اللَّ
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نمودار شماره1

 

عوامل انسجامی

انسجام غير 
ساختاری

ضميری ارجاعانسجام دستوری

اشاره ای

حرف تعريف 

مقايسه ای

جانشينی و 
اسمیحذف

فعلی

جمله ای

عامانسجام واژگانی

تکرار

هم معنايی

تضاد معنايی

جزو کل

نمونه ای

برابری

نام گذاری

تشابه

انسجام 
ساختاری

توازن

بسط مبتدا و 
خبر

سازماندهی 
اطالعات کهنه و 

نو

نمودار شماره2

 

انسجام متنی

واژگانی

تکرار

لفظی
تام

جزئی

معنايی

شمول معنايی

ترادف

تضمين

با هم آيی

تضاد
اسمی

فعلی
مراعات 

النظير

دستوری

فعل و فاعل 

 فعل و مفعول
به

موصوف و 
صفت

فعل و حرف 
جر

دستوری

جايگزينی

ارجاع

حذف

پيوندی

اضافی

سببی

تقابلی

زمانی
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نتیجه گیری
1. با دقت در سوره حجرات درمی یابیم که تکرار در این سوره نقش پررنگی در انسجام 
واژگانــی دارد، به طوری که واژه »اهلل« با 27 مرتبه تکرار و واژه »رســول« با 5 مرتبه تکرار 

بیشترین بسامد را داراست و ارتباط خاصی بین آیات به وجود آورده است.
2. از نظر تکرار معنایی نیز این ســوره دارای انســجام مورد قبولی اســت که گروه های 
واژگانی کفر و فســوق و عصیان، صلح، عدل و قسط، ظن و تمسخر و غیبت، ناس، ذکر، 

انثی، شعوب و قبائل، سماوات و ارض اجزای این انسجام در این سوره هستند.
3. از لحاظ باهم آیی، باهم آیی تضاد هم به صورت فعل و هم به صورت اسم آمده است 

و در مجموع 13 مورد در این سوره وجود دارد.
4. در مورد انسجام دستوری نیز با بررسی در این سوره متوجه می شویم 29 مورد انسجام 

دستوری در این سوره داریم.
5. انسجام پیوندی که به چهار نوع ارتباط اضافی، سببی، تقابلی و زمانی تقسیم شده است. 
ارتباط اضافی که  با دو حرف واو و فاء عطف آمده است. حرف واو 40مرتبه و حرف فاء 8 
مرتبه در سوره تکرار شده است. کثرت استعمال این حروف عطف در سوره، انسجام متنی 
خاصی را ایجاد کرده اســت. این حروف عطف جمعاً 48 مرتبه در سوره به کار رفته اند و 
هر حرف عطفی دو واژه یا دو عبارت و یا دو جمله را به هم متصل ساخته است که در کل 

سبب مرتبط ساختن 96 واژه یا عبارت و یا جمله شده اند.
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